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Svar på interpellation från Linus Björkman (M)
Linus Björkman (M) har vid kommunfullmäktige 2021-11-08 lämnat en interpellation
om miljöproblematik i Albyberg.
Jag vill lämna följande svar.
1. Vilka typer av reningsåtgärder är det som görs och hur säkerställer Haninge
kommun att just de är verksamma?
Reningsåtgärder omfattar:


En vattenreningsanläggning finns installerad för att säkerställa vattenkvaliteten
på utgående vatten.



Kalkslurry nyttjas på öppna ytor för att balansera ph-värdet.



Dagvattensystem har byggts om.



Avskiljande dike har anlagts.



Kvaliteten på det vatten som lämnar Albyberg följs upp via ett kontrollprogram

En second opinion gjordes 2019 på behandlingsplanen. Kvartalsrapporter har vidare
gått till länsstyrelsen och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF), vilka inte
har framfört några invändningar mot åtgärderna. Utvärdering av åtgärderna genomförs
kontinuerligt.
2. Har kommunen undersökt om det finns inträngning av surt vatten uppifrån
Slätmossen/Krogtäppan och därmed försökt härleda källan till det sura vattnet?
Det sura vattnet som hamnar i Albybergs recipient (Trälbäcken) har genom
undersökningar konstaterats härledas till krossat sulfidförande bergmaterial som lagts
ut vid Albyberg Etapp 1.

3. Utifrån de fakta som finns idag, har kommunen valt den bästa metoden för att
komma tillrätta med problemen? Och hur länge kommer behandlingen att behöva
pågå?
Det bedöms vara den bästa metoden utifrån det underlag vi har i dagsläget.
Behandlingen av kommunkontrollerad mark beräknas att slutföras år 2022. När den är
klar kommer det att ske en nedtrappning av den provisoriska rengöringsanläggningen i
enlighet med riktlinjer från länsstyrelsen och SMOHF. Andra markbehandlingar av
privata fastighetsägare kan fortgå.
4. Är behandlingen långsiktigt hållbar? Både ur ett ekologiskt perspektiv men
även ett ekonomiskt? Finns det tillräckligt med kunskap om de långsiktiga
ekologiska konsekvenserna av behandlingen?
Behandling av oexploaterad mark samt gång-, cykel- och ridvägar bedöms vara
långsiktigt hållbar. Trots att enbart en mindre yta har behandlats ses stora förbättringar
i recipienten. Vad gäller utläckage från exploaterad mark behöver åtgärder ske av
samtliga fastighetsägare.
5. Har behandlingen någon annan konsekvens, som t.ex. för markens bärighet?
Enligt den information vi har, har det inte haft någon negativ påverkan på de markytor
som har behandlats.
6. Vad har förseningen och fördyringen av projektet kostat skattebetalarna hittills
och vad är uppskattningen att det kommer att kosta framöver?
Albyberg är ett exploateringsprojekt där kommunens kostnader för utbyggnad av
allmänna anläggningar och färdigställande av tomter inom kommunens mark, inklusive
åtgärder mot de sulfidhaltiga krossmassorna, förväntas täckas av intäkterna från gjorda
och kommande tomtförsäljningar samt exploateringsbidrag från Albybergs fastigheter
AB. Skattekollektivet har således inte belastats av kostnader med anledning av detta.
Med hänvisning till ovanstående hemställer jag att kommunfullmäktige beslutar att anse
interpellationen besvarad.
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